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stichting Jongeren Op Gezond Gewicht, gevestigd te Den Haag, rechtsgeldig vertegenwoordigd 
door mevrouw M. Bachra, directeur/bestuurder, hierna te noemen ‘Jongeren Op Gezond 
Gewicht'.

De Gemeente Huizen dezen vertegenwoordigd door de heer M.W. Hoelscher, wethouder, als 
gemachtigde van de burgemeester van de gemeente Huizen, handelend ter uitvoering van het 
besluit van het college van burgemeester en wethouders van Huizen, hierna te noemen de 
gemeente.

In aanmerking nemende dat:
de gemeente sedert 1 juli 2016 JOGG-gemeente is en met de JOGG-aanpak (zie 
bijlage 1) werkt en heeft besloten tot verlenging van de overeenkomst met Jongeren Op 
Gezond Gewicht;
Jongeren Op Gezond Gewicht in samenstelling met andere zelfstandige naamwoorden 
wordt afgekort als JOGG, zoals JOGG-gemeente, JOGG-aanpak, JOGG-regisseur, 
JOGG-bureau enz.;
Jongeren Op Gezond Gewicht in 2020 de volgende doelstellingen gerealiseerd wil 
hebben:
een gezonde omgeving met structureel aandacht voor gezonde leefstijl in het 
algemeen en voor een gezond gewicht in het bijzonder, waarmee tenminste 1 miljoen 
kinderen en jongeren wordt bereikt;
in 75 JOGG-gemeenten een stijging te zien is van het aantal kinderen en jongeren op 
gezond gewicht;
Jongeren Op Gezond Gewicht ter realisering van haar doelstellingen werkt met twee 
programma's (JOGG-aanpak en Gezonde Omgeving) en de gemeente door middel 
van deze twee programma's ondersteuning biedt;
de gemeente de gedragscode van Jongeren Op Gezond Gewicht in acht neemt (zie 
bijlage 2);
Jongeren Op Gezond Gewicht de gemeente ondersteuning biedt bij de implementatie 
van de JOGG-aanpak (zie bijlage 3);
de gemeente het competentieprofiel van een JOGG-regisseur in acht neemt (zie bijlage 
4);
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Artikel 2 Looptijd
Deze samenwerkingsovereenkomst heeft een looptijd van twee jaar en gaat in op 
1 januari 2020 en eindigt op 31 december 2021.

Artikel 1 Onderwerp van deze samenwerkingsovereenkomst en bijlagen
1.1. Deze samenwerkingsovereenkomst beschrijft de bijdrage van de gemeente en de bijdrage 

van Jongeren Op Gezond Gewicht, evenals de rechten en verplichtingen die daar voor 
beide partijen uit voortvloeien.

1.2. De volgende bijlagen zijn aan deze samenwerkingsovereenkomst gehecht en maken een 
integraal onderdeel uit van deze overeenkomst:

Bijlage 1 De JOGG-aanpak
Bijlage 2 Gedragscode Jongeren Op Gezond Gewicht
Bijlage 3 Ondersteuning door Jongeren Op Gezond Gewicht
Bijlage 4 Competentieprofiel JOGG-regisseur en JOGG-beleidsmedewerker

Artikel 3 Bijdrage van Jongeren Op Gezond Gewicht aan de gemeente
3.1 Jongeren Op Gezond Gewicht ondersteunt de gemeente zoals beschreven in bijlage 3.
3.2 De ondersteuning wordt de gemeente aangeboden onder voorwaarde dat ook in de 

nieuwe periode van twee jaar nog steeds sprake is van een JOGG-regisseur die is 
aangesteld voor minimaal twee dagen per week (16 uur) en bij voorkeur 3 dagen, om de 
JOGG-aanpak lokaal te implementeren (zie ook artikel 4.2).

3.3 Indien er nieuwe (wetenschappelijke) inzichten of toevoegingen aan het 
ondersteuningspakket beschikbaar komen, wordt dit digitaal aan de gemeente 
beschikbaar gesteld.

3.4 Jongeren Op Gezond Gewicht zorgt, in overleg met de gemeente, op de volgende wijze 
voor bekendheid van de gemeente als JOGG-gemeente:

de gemeente krijgt, indien relevant, naamsvermelding in landelijke communicatie- 
uitingen van Jongeren Op Gezond Gewicht, zoals publicaties en nieuwsbrieven; 
op de website van Jongeren Op Gezond Gewicht komt een vermelding van de 
activiteiten van de gemeente en, indien aanwezig, een link naarde gemeentelijke 
website;
Jongeren Op Gezond Gewicht draagt de betrokkenheid van de gemeente uit op 
relevante (inter)nationale congressen en bijeenkomsten;
Jongeren Op Gezond Gewicht helpt de gemeente bij de communicatie over activiteiten 
en behaalde resultaten en zet daarbij haar netwerk in. Daarnaast krijgt de gemeente 
de beschikking over nationale communicatiemiddelen voor lokaal gebruik zoals 
brochures, nieuwsbrieven, logo’s, foto's en persberichten.

3.5 Jongeren Op Gezond Gewicht verleent de gemeente op de volgende wijze toegang tot het 
JOGG-netwerk:
• de gemeente ontvangt de digitale JOGG-nieuwsbrief en updates per e-mail;
• de gemeente krijgt via het JOGG-bureau toegang tot het (inter)nationale netwerk van 

ERODE en Jongeren Op Gezond Gewicht;
• de gemeente krijgt toegang tot de JOGG-wiki.
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Artikel 4 Bijdrage van de gemeente
De gemeente behoudt door ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst de status 
van JOGG-gemeente. Om deze status recht te doen, spreken partijen het volgende af.
4.1. De gemeente verbindt zich aan de uitvoering van de JOGG-aanpak conform bijlage 1 bij 

deze overeenkomst.
De gemeente spreekt hiermee de bereidheid uit om:
• de JOGG-aanpak lokaal te implementeren en de JOGG-boodschap actief uit te 

dragen;
• de JOGG-aanpak op te nemen in de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid of een ander 

college breed gedragen equivalent;
• effectieve interventies in te zetten;
• kennis te delen met het JOGG-bureau en andere JOGG-gemeenten.

4.2. De gemeente voert de regie over de lokale JOGG-aanpak en zorgt ervoor dat gedurende 
de looptijd van deze overeenkomst een JOGG-regisseur is aangesteld met inachtneming 
van artikel 3.2 en conform het hiervoor geldende competentieprofiel (zie bijlage 4).

4.3. Daarnaast geldt dat de JOGG-beleidsmedewerker van de gemeente ten minste 4 uur per 
week beschikbaar is voor de JOGG-aanpak, conform het hiervoor geldende 
competentieprofiel (zie bijlage 4).

4.4. In een gesprek tussen partijen wordt de stand van zaken van de implementatie van de 
JOGG-aanpak en de inzet van projecten Gezonde Omgeving opgemaakt. Op basis hiervan 
wordt in onderling overleg de behoefte aan ondersteuning door het JOGG-bureau bepaald. 
De gemeente verplicht zich om de aangeboden ondersteuning zo goed mogelijk te 
implementeren in de door de gemeente gekozen JOGG-wijk(en).

4.5. De JOGG-regisseur stelt een plan van aanpak op. JOGG zal hiertoe, zoals afgesproken 
tijdens het overleg van 2 oktober 2019, een coach (Yvonne de Bont) één dag per week 
inzetten voor de periode van oktober tot en met december 2019. Indien het voor het 
proces noodzakelijk blijkt, kan het aantal coach-uren in overleg ook over een langere 
periode worden verdeeld. Het plan van aanpak bouwrt voort op het plan van aanpak van de 
eerste periode van samenwerking en is gericht op het borgen van de JOGG-aanpak aan 
het einde van de tweede periode van samenwerking. Er wordt ingezet op het creëren van 
een integrale aanpak op het gebied van roken, problematisch alcoholgebruik en 
overgewicht. De gemeente betrekt het JOGG-bureau bij de totstandkoming van het plan 
van aanpak.

4.6. De JOGG-regisseur bepaalt de keuze van interventies, campagnes en activiteiten die 
lokaal worden ingezet. De regisseur maakt daarbij zoveel mogelijk gebruik van:
• JOGG-projecten Gezonde Omgeving
• interventies die positief zijn beoordeeld door het Centrum Gezond Leven van het 

RIVM;
• best practices die voortkomen uit de JOGG-aanpak.
Het JOGG-bureau stimuleert de gemeente om succesvolle interventies voor beoordeling 
aan te melden bij het Centrum Gezond Leven van het RIVM.

4.7 De gemeente heeft over de voortgang van de uitvoering van de JOGG-aanpak richting het 
JOGG-bureau een informatieplicht. Daarnaast evalueren de partijen in beginsel jaarlijks, en 
in ieder geval halverwege de looptijd van deze overeenkomst, op bestuurlijk niveau de 
samenwerking en de uitvoering van de JOGG-aanpak. Tijdens deze evaluatie komen onder 
andere aan de orde: voortgang plan van aanpak, ervaringen en best practices, 
samenwerking met publieke en private organisaties en de resultaten.

4.8 De gemeente draagt bij aan de bekendheid van Jongeren Op Gezond Gewicht in 
Nederland. De gemeente hanteert in haar communicatie "JOGG-gemeente Huizen ” en/of 
“Huizen is JOGG-gemeente”.
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7.3 In geval van tussentijdse beëindiging van deze overeenkomst zoals bedoeld in artikel 5 
wordt de vergoeding naar rato verrekend vanaf de dag van ontbinding van deze 
overeenkomst.

Artikels Tussentijdse beëindiging
Partijen kunnen deze overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen door middel van een 
aangetekende brief aan de ander indien deze zich niet houdt aan de verplichtingen beschreven 
in deze samenwerkingsovereenkomst en bijbehorende bijlagen, en deze binnen een redelijke 
termijn niet alsnog zal nakomen.
De gemeente Huizen heeft het recht deze samenwerkingsovereenkomst na één jaar op te 
zeggen, indien de JOGG ondersteuning niet aan de verwachtingen voldoet om tot een integrale 
aanpak in het sociaal domein te komen.
Na beëindiging van deze overeenkomst kunnen de partijen 
niet langer aanspraak maken op de afspraken uit deze samenwerkingsovereenkomst en mogen 
onder meer de namen, logo’s en/of beeldmerken van partijen wederzijds niet meer worden 
gebruikt. De betaling geschiedt tot de dag waarop de samenwerkingsovereenkomst wordt 
ontbonden.

Artikel 7 Financiën
7.1 De financiële vergoeding van de gemeente aan Jongeren Op Gezond Gewicht 

bedraagt € 5000,00 per jaar.
7.2 Jongeren Op Gezond Gewicht stuurt na ondertekening van deze overeenkomst jaarlijks 

een factuur. De betaling vindt plaats binnen 30 dagen na factuurdatum, en in de volgende 
termijnen:

Artikel 6 Onvoorziene omstandigheden
In geval van onvoorziene omstandigheden zullen partijen met elkaar in overleg treden met de 
inzet de gevolgen van de onvoorziene omstandigheden in redelijkheid en billijkheid en met in 
achtneming van wederzijdse belangen op te lossen.

Artikel 8 Persoonsgegevens
In verband met de uitvoering van deze overeenkomst is Jongeren op Gezond Gewicht 
gerechtigd de persoonsgegevens van de ondertekenaar(s) van de gemeente en van andere 
personen die namens de gemeente bij de uitvoering van deze overeenkomst zijn of worden 
betrokken, te verwerken. Jongeren Op Gezond Gewicht houdt zich daarbij aan de voor de 
venwerking van persoonsgegevens geldende wet- en regelgeving en heeft dit vastgelegd in een 
privacybeleid.

Termijn
1® termijn 
2® termijn

Bedrag 
€ 5000, - 
€ 5000, -

Looptijd
01-01-2020-31-12-2020 
01-01-2021 -31-12-2021

jongeren op
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Voor Jongeren Op Gezond Gewicht: 
De heer J. de Wit, relatiemanager

Namens de Gemeente Huizen,
De heer M.W. Hoelscher, wethouder 
handtekening:

Namens Jongeren Op Gezond Gewicht, 
Mevrouw M. Bachra, directeur/bestuurder 
handtekening:

Voor de gemeente:
De heer R. Blom, beleidsmedewerker

Artikel 10 Inwerkingtreding
Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2020.

Artikel 9 Contactpersonen
Partijen hebben de volgende contactpersonen aangewezen die de operationele 
uitwerking van deze samenwerkingsovereenkomst waarborgen. Partijen kunnen door een 
schriftelijke mededeling aan de wederpartij de eigen contactpersoon vervangen.

Aldus overeengekomen in tweevoud te Huizen, 
2019.
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